Zápis ze zasedání
Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. pro DVPP
konaného dne 21. srpna 2012 v Praze
Prezence
Přítomni
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ing. Dagmar Divišová
RNDr. Robert Gamba (předseda)
Mgr. Věra Havlíková, NIDV
Mgr. Bc. Erika Konupčíková, Vysoká škola logistiky, o.p.s.
Milan Kotík, AISIS, o.s.
Mgr. Tomáš Langer, AIVD ČR, o.s.
Ivo Rašín, Služba škole MB, o.s.
Dr. Josef Sívek, ÚZEI
Ing. Jaroslava Výborná, S-COMP Centre CZ s.r.o.

Nepřítomni
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., AIVD ČR, o.s.
Ing. Richard Podborský
Mgr. Šárka Prachařová, AABYSS, s.r.o.
Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D., Katedra pedagogiky Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
Ing. Jiří Průša, MBA, AJAK Šumperk
Ing. Milena Rajmonová, ICV FF UP v Olomouci
Mgr. Jaromír Šalek, Centrum andragogiky s.r.o.
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc., Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze (místopředsedkyně)
Mgr. Hana Vývodová, společnost Petr Otáhal s.r.o.

Zasedání
Vyhodnocení připomínek k Akčnímu plánu odborného vzdělávání
•

•

Dr. Gamba informoval o akceptování většiny připomínek PS a jejich zařazení do nového Akčního
plánu odborného vzdělávání (AP). Nová podoba AP, vč. souvisejících dokumentů, bude projednána
na přelomu srpna a září 2012. Dr. Gamba a Ing. Divišová zajistí průběžný monitoring, který následně
rozešle Mgr. Langer.
Ing. Divišová a Mgr. Havlíková doplnily informaci, že i ze strany HK ČR a NIDV byly odeslány
připomínky podporující připomínky ze strany PS.

Aktuální informace o průběhu projektu Kariérní systém
•
•

•
•
•

Dr. Gamba informoval o průběžném stavu řešení projektu Kariérní systém.
Mgr. Havlíková informovala, že pracovní skupiny vznikly ve dvou klíčových aktivitách, jednou za dva
týdny se schází řídicí výbor projektu. V řešitelské skupině klíčové aktivity KA 01: Kariérní systém
jsou zástupci všech typů škol. Odborná oponentní skupina by měla oponovat výstupy řešitelské
skupiny, dále funguje expertní skupina a skupina pro analýzy. První výstupy činnosti by měly být
k dispozici průběžně na webových stránkách, prostřednictvím médií a dalšími kanály.
Existuje samostatná podstránka na webu NIDV s dokumenty a dalšími informacemi k průběhu
realizace projektu. V projektu dále vznikla webová stránka www.karieraucitelu.cz.
Ministr školství přislíbil podporu kariérovému systému.
Na webu www.aivd.cz bude zřízena uzavřená podstránka pro členy PS. O: Mgr. Langer. T:
31.08.2012.
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•
•
•

Dr. Gamba zjistí možnost angažování člena PS v KA 02: Systém připomínkování. KA 03: Profesní
portfolio vzhledem k pozdějšímu řešení nebude t.č. řešena.
PS bude pravidelně informována o průběhu projektu v rámci svých zasedání.
Bližší informace o projektu jsou k dispozici zde.

Různé
•
•
•
•
•

•
•

Dr. Gamba informoval o aktuálních změnách na MŠMT.
Dr. Gamba přednesl informace z valné hromady AIVD ČR, kde představil činnost PS.
Ing. Divišová informovala o činnosti Pracovní skupiny pro odborné vzdělávání MŠMT.
Dr. Gamba informoval o činnosti Expertní skupiny MŠMT.
Vzhledem k možnosti zařadit do resortních úkolů MŠMT problematiku DVPP, členové PS nadefinují
témata vhodná pro uspořádání odborných konferencí, seminářů aj. akcí v roce 2013. O: všichni.
T: 31.08.2012. Následně návrhy zpracuje a spolu s finančním ohodnocením předá MŠMT.
O: Dr. Gamba.
Ing. Divišová informovala o konání konference na téma kariérového poradenství ve dnech
24. a 25. září 2012 v Brně. Informace naleznete zde.
Termín zasedání příští PS byl po dohodě stanoven na 26.09.2012 od 10:00 hodin v Praze.

V Praze dne 21.08.2012

Zapsal: Mgr. Tomáš Langer

Schválil: RNDr. Robert Gamba
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